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RESUMO 

O setor da construção civil é visto como uma área de atividade que mais consome recursos naturais, 
associados à grande geração de resíduos, principalmente os resíduos sólidos. A ideia de alcançar um setor 
efetivamente sustentável e circular de gerenciamento de resíduos se faz cada vez mais efetivo, mesmo com 
grandes barreiras. O objetivo da presente pesquisa foi investigar a produção científica existente na literatura 
com a utilização dos descritores “construção civil”, “construção sustentável”, “resíduos sólidos” e “materiais 
alternativos na construção civil”, no idioma inglês e em sequência analisar bibliometricamente os artigos 
descobertos, aplicando filtros que direcionaram a pesquisa para o viés de construção sustentável. A revisão 
de literatura foi realizada nas importantes e relevantes bases de dados Scopus, Web of Science e Science 
Direct, com o intuito de identificar a atualidade e relevância do tema. Os dados encontrados foram 
quantificados e apresentados em gráficos, sendo estes feitos por descritor e contendo o resultado das três 
bases de dados utilizadas, podendo perceber um número crescente de pesquisas realizadas e a relevância 
do tema, considerando os descritores mencionados. Dessa forma, é imprescindível que os pesquisadores 
continuem realizando investigações na área da construção civil, tendendo para pesquisas de materiais 
alternativos e utilização de resíduos sólidos e assim, corroborando o aumento de construções mais 
sustentáveis e avanços tecnológicos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Construção civil; Rejeitos; Sustentabilidade. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que a máquina propulsora da construção é apontada como um campo de 

atividade que mais consome recursos naturais, utilizando de forma desenfreada a 
energia, associados a grande geração de resíduos, principalmente resíduos sólidos. Na 
vertente de pensamento em relação ao desenvolvimento sustentável e consequentemente 
à preservação ambiental, buscam-se alternativas que reduzam ao máximo a utilização de 
recursos naturais, visto que grande parte desses recursos não são renováveis, podendo 
vir a gerar a escassez (OLIVEIRA et al., 2019). A obtenção de melhores resultados de 
sustentabilidade na construção está intimamente condicionada à redução dos impactos 
ecológicos dos processos ligados a este universo (WONG; ZHOU, 2015). 

As edificações consomem em média 34% do abastecimento mundial de água, 66% 
de toda a madeira extraída, consumindo em sua operação, mais de 40% da energia 
produzida no mundo (BELTRAME, 2013). 

Considera-se em estágio inicial a ideia de alcançar um setor efetivamente 
sustentável e circular de gerenciamento de resíduos. A literatura ressalta que os maiores 
complicadores e barreiras que restringem essa tentativa estão relacionados aos aspectos 
técnicos, padrões de estilo de vida e comportamentos, barreiras organizacionais e 
infraestruturais, contaminação, qualidade e funcionamento dos materiais recuperados e 
que são envolvidos na reciclagem de forma geral (HAHLADAKIS; IACOVIDOU, 2018; 
HAHLADAKIS; ALJABRI, 2019).   

Devido aos processos produtivos cada vez mais diversificados, os problemas 
ambientais como a geração de resíduos e a poluição estão se intensificando. O emprego 
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adequado da matéria-prima por meio de processos que incorporem principalmente os 
princípios de gestão ambiental vem recebendo importância nas indústrias e instituições de 
pesquisas, pois, além dos benefícios ao meio ambiente, trazem vantagens econômicas às 
empresas (WEBER, 2011). 

Os recursos naturais devem ser vistos como fundamentais aos sistemas 
socioeconômicos, desde uma escala local à global, moldando o bem-estar da 
humanidade, do meio ambiente e da economia (IRP, 2017). O uso insustentável de 
recursos naturais tem levado à uma grande degradação ambiental, a tal ponto que o 
maior impulsionador das mudanças ambientais se deve às ações humanas (MERINO-
SAUM et al., 2018). 

A viabilidade e gerenciamento eficiente de resíduos de construção e demolição 
então sendo amplamente divulgados por pesquisadores nas últimas décadas. Resultados 
concluem que os princípios para o sucesso no processamento e reutilização de resíduos 
incluem: (i) conscientização sobre o gerenciamento de resíduos; (ii) regulamentação 
eficiente do gerenciamento de resíduos; (iii) tecnologias sustentáveis aplicadas à 
construção e (iv) pesquisa e desenvolvimento em gestão de resíduos (LU et al., 2011; LU; 
YUAN, 2010). 

Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo explorar a produção 
científica existente na literatura com a utilização dos descritores “construção civil”, 
“construção sustentável”, “resíduos sólidos” e “materiais alternativos na construção civil”, 
todos no idioma inglês, em diferentes bases de dados consideradas referências nos 
diversos campos de pesquisa, e em sequência analisar bibliometricamente os artigos 
encontrados. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este trabalho trata-se de uma análise bibliométrica. A bibliometria possibilita a 

observação do estado da ciência e tecnologia por meio de toda a produção científica 
registrada em um repositório de dados, e assim, os estudos foram iniciados a partir de 
uma revisão de literatura, no mês de julho de 2019, nas bases de dados “Scopus”, “Web 
of Science” e “Science Direct”, com o objetivo de levantar o volume de publicações 
relacionadas à utilização de resíduos sólidos na construção civil, com viés de construção 
sustentável e utilização de materiais alternativos, e dessa forma identificar a relevância do 
tema.  

A partir das pesquisas nas bases de dados mencionadas e das palavras mais 
recorrentes nos artigos encontrados, os descritores que foram selecionados foram 
“construção civil”, “construção sustentável”, “resíduos sólidos” e “materiais alternativos na 
construção civil”, utilizados no idioma inglês, para que abrangessem trabalhos relevantes 
tanto nacionais, quanto internacionais. 

Os trabalhos foram selecionados com base na relação dos termos pesquisados e 
sua atualidade, sendo priorizado as publicações entre os anos de 2015 e 2018, tendo 
como critério de exclusão todos os trabalhos publicados anteriores à 2015. 

Após a seleção dos artigos com base nos descritores estabelecidos, foi realizada 
uma quantificação dos dados encontrados, determinando assim o número de pesquisas 
relacionadas aos termos utilizados e as devidas análises sobre os dados obtidos. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Para se chegar aos valores que serão apresentados a seguir, os filtros aplicados 

nas bases de dados tiveram como objetivo refinar a pesquisa de trabalhos publicados no 
âmbito da construção civil, mais especificamente na utilização de resíduos sólidos e 
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consequentemente materiais alternativos utilizados nesse contexto, que sinalizam a 
opção por construções sustentáveis.  

A Figura 1 refere-se à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “construção civil”, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2018, nos 
periódicos Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente. 

 

 
Figura 1: Representação numérica de publicações referentes ao descritor “construção civil” 

Fonte: Autores (2019). 

 
Ao analisar a representação numérica de publicações percebe-se o crescimento 

das pesquisas relacionadas à construção civil, onde nas bases de dados Scopus e Web 
of Science aparecem os maiores números das publicações relacionadas ao tema, ainda 
que na base de dados Web of Science, nota-se um decréscimo de quase 5% de 
publicações no período compreendido entre os anos 2017 e 2018, de um ano para outro. 

A construção civil é vista como a indústria menos sustentável que consome 
globalmente quase a metade dos recursos não renováveis disponíveis (OPOKU, 2019). 
No entanto, necessita-se de maior conscientização para os efeitos ocasionados por essas 
construções ao meio ambiente, o que impacta de forma negativa o meio ambiente e a 
qualidade de vida futura. 

E quando se fala em construção civil e o aumento acelerado da população e 
economia mundial, os desafios em relação à manutenção de energias é fator 
predominante devido ao crescente consumo global (WHITE et al., 2018). O conflito entre 
preservação ambiental e desenvolvimento econômico é uma preocupação imediata que 
vem sendo avaliada na última década, principalmente quando o assunto se refere ao 
consumo de energia na indústria da construção. 

Nesse contexto, o conceito tradicional de “fim de vida” é substituído pela 
reocupação máxima de materiais integrados, com o objetivo de alcançar o 
desenvolvimento sustentável na construção civil (NÚÑEZ-CACHO et al., 2018b). 

A Figura 2 refere-se à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “construção sustentável”, no período compreendido entre os anos de 2015 e 
2018, nos periódicos Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente. 
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Figura 2: Representação numérica de publicações referentes ao descritor “construção 

sustentável” 
Fonte: Autores (2019). 

 
Ao analisar as pesquisas realizadas com o descritor “construção sustentável”, é 

possível perceber um número superior de pesquisas na base de dados Scopus, com 
crescimento de publicações em mais de 60% no período de quatro anos, mesmo que 
entre os anos de 2016 e 2017 as publicações tenham se mantido praticamente com a 
mesma quantidade de trabalhos publicados na base. 

Ainda com relação ao descritor verifica-se a ascendente linha de publicações na 
base Science Direct, tendo um crescimento de quase 180% no período de quatro anos, 
saltando de 947 para 2616 trabalhos publicados, dentro dos parâmetros estabelecidos na 
bibliometria. 

Várias são os atributos atrelados a uma construção que possa ser considerada 
sustentável, seja ela de qualquer porte, que pode englobar todo o processo na qual o 
projeto foi concebido, quais os materiais que foram utilizados, sua vida útil e se esses 
materiais poderão ser reaproveitados de alguma forma no futuro, bem como a finalidade 
do empreendimento e qual o impacto gerado em seu entorno (CABEZA et al., 2013). 

A inclusão de práticas de sustentáveis nas construções é tendência crescente no 
mundo, o que significa que ao ganharem esse destaque, devem ser levados em 
consideração vários princípios (JENSEN et al., 2018). Dentre as quais, a escolha de 
materiais menos nocivos ao meio ambiente, com certificações e baixas emissões de 
gases, bem como a menor geração de resíduos durante todo o processo de obra, 
gerando desempenho à edificação, eliminando menores áreas verdes possíveis, sem 
contar no consumo de água e energia, que devem ser mínimos durante toda a fase de 
construção e uso, podendo ainda, ser reaproveitadas ao final de seu ciclo de vida (KONO 
et al., 2018). 

A concepção de projetos de construção de forma sustentável através do uso 
eficiente de materiais baseia-se na teoria da ecologia industrial ou economia circular, 
onde estão elencados o design eficaz e o fluxo de processos, redução da energia e a 
recuperação de recursos (NÚÑEZ-CACHO et al., 2018a). 

A Figura 3 diz respeito à pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações do 
descritor “resíduos sólidos”, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2018, nos 
periódicos Scopus, Web of Science e Science Direct, respectivamente. 
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Figura 3: Representação numérica de publicações referentes ao descritor “resíduos sólidos” 

Fonte: Autores (2019). 

 
Ao observar a representação numérica de publicações do descritor, é possível 

perceber que as bases de dados Scopus e Web of Science detêm a maior parte de 
publicações em relação à base Science Direct, somando as três juntas, mas de 51.000 mil 
publicações no período de quatro anos. 

De forma geral, as três bases destacaram ascendente número de pesquisas, 
mesmo que de forma tímida, relacionadas ao tema em questão, denotando grande 
relevância no meio da pesquisa. 

No setor da construção civil a alta taxa de geração de resíduos tanto na construção 
quanto na demolição é um aspecto determinante (YAZDANBAKHSH, 2018). No Brasil, 
cerca de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados, onde 45 
milhões são oriundos do setor da construção e demolição. Ainda, estima-se que quase 7 
milhões de toneladas desses resíduos não são objetos de coleta, onde, 
consequentemente, têm destino impróprio (ABRELPE, 2017). 

Conforme Thongkamsuk et al. (2017), os resíduos sólidos da construção e 
demolição depositados em aterros no mundo, chegam a 30% do total produzido, sendo 
que destes, quase 70% são atribuídos às construções residenciais. Estudos relatam que 
fator predominante nessa geração de resíduo advinda de construções residenciais, se 
deve pela substituição de edifícios antigos por modernos espaços construídos, visto 
nesse âmbito como um abandono do patrimônio cultural (POZAS; GONZÁLEZ, 2018). 

Na Figura 4 é representada a pesquisa quantitativa sobre volumes de publicações 
do descritor “materiais alternativos na construção civil”, no período compreendido entre os 
anos de 2015 e 2018, nos periódicos Scopus, Web of Science e Science Direct, 
respectivamente. 
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Figura 4: Representação numérica de publicações referentes ao descritor “materiais alternativos 

na construção civil” 
Fonte: Autores (2019). 

 
Observa-se que a base de dados que alcançou o maior crescimento do número de 

pesquisas relacionadas ao descritor foi a Science Direct. As bases de dados Scopus e 
Web of Science também obtiveram um crescimento, porém com valores menos 
significativos. 

A base Science Direct teve crescimento de publicações no período de quatro anos 
em mais de 140%, passando de 755 para 1832 trabalhos relacionados, dentro dos 
parâmetros estabelecidos de pesquisa bibliométrica. O maior crescimento em percentual 
foi entre os anos de 2015 e 2016, com elevação de mais de 51% no período, o que 
evidencia a relevância do tema e que ao passar dos anos, o número de trabalhos 
publicados está em constante crescimento. 

A indústria da construção civil por muitos anos permaneceu estática e intocável 
sobre vários aspectos. Enquanto outros setores voltavam-se para uso de materiais 
alternativos, para economia e o fim do desperdício de materiais, os sistemas construtivos 
continuaram tradicionais e, de certa forma, até conservadores, propiciando o crescimento 
na quantidade de entulho gerado pelas construções. A partir disso e ao se perceber os 
altos índices de desejos, houve uma estimulação do mercado no sentido de repensar 
sobre ações que ajudariam no combate ao desperdício e, ao mesmo tempo, na 
reciclagem de materiais (TEIXEIRA, 2018). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A análise bibliométrica realizada nas importantes bases de dados mencionadas, 

nos anos de 2015 a 2018, constatou um crescente número de publicações sobre a 
utilização de resíduos sólidos na construção civil, evidenciando a crescente busca por 
construções mais sustentáveis e a consequente relevância e atualidade do tema. 

Com a análise dos dados obtidos através dos parâmetros estabelecidos na 
pesquisa, observa-se que a construção sustentável tem forte influência no meio ambiente 
devido suas características e a busca constante pelo baixo impacto ambiental em suas 
diferentes fases. 
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É notório que as pesquisas acerca do assunto elencado nesse artigo são de 
grande importância e aplicabilidade, evidenciadas pelo constante crescimento de 
trabalhos publicados em relação ao assunto. 
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